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 هلاقم نتم
 

جد ايشان ابو . اين سلسله بود بنیادگذاران گرفتند كه پدر (1) » بويه«نام خود را از  آل بويه

»  مھرنرسى«خود را به  داشت كه نسبت نام) خسرو پناه(شجاع بويه پسر فناخسرو

كیاكلیش در ديلمان بود  آوند از اھالى قريه بويه از طائفه شرزيل. رسانید وزيربھرام گور مى

وروزى او از صید ماھى بود، سپس شخصیتى  كرد و با گمنامى و تنگدستى زندگى مى

سردار امیر نصر »  ماكان كاكى« يكى ازھموطنان خود به نام يافته به خدمت

گیالن بود،  كه از مردم»  مردآويج زيارى« و پس از مرگ وى در سپاه (2) درآمد ساسانى

  .داخل شد

   

نام داشت  پسر بزرگ على. وى سه پسر داشت كه بعدھا ھر سه به سلطنت رسیدند

و سومى »  ركن الدوله«لو گرديد و پسردوم حسن  ه» » عمادالدوله« بعدا به موسوم كه

اين سه پسر، پس از تحمل شدائد و تالش فراوانى كه . شدند نامیده»  معزالدوله«احمد

الحديد، چنان  به گفته ابن ابى. اى نائل شدند العاده كاربردند، به پیشرفت فوق به

 سلطنت ال بويه به . (3) بود المثل تشكیل دادند كه در شكوه و عظمت، ضرب سلطنتى

 . رسید و از آن پس، روى به انحطاط نھاد لدوله به اوج قدرتخصوص در زمان عضدا

   

 .بود ۴۴٨ه و پايان آن بنا بر احتمال قوى سال ٣٢١سال  از ماه ذيقعده آغاز آن

  . (4) رسیدند تن از اين خاندان به حكومت ١٧سال ادامه داشت و  ١٢٠آنان  سلطنت

درباره دولت آل بويه »  االسالمیه السلطانیه و الدول الفخرى فى االداب«در كتاب ) ه ۶۶٠ -  ٧٠١(طقطقى ابن 

  :نويسد مى
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نمود، لیكن دولت  را نیز نمى كرد و حتى تصورجزئى از عظمت آن بینى نمى كس پیش پیدايش دولت آل بويه را ھیچ«

پادشاھان آل بويه خلفا را عزل و . بر مقام خالفت استیاليافت چیره شد و مردم جھان را مقھور خود كرد و مزبور بر عالم

فرمان خود  امور بالد عجم و عراق را زير كار وا داشتند و از كار بركنار نمودند، و بدينسان كلیه نصب كردند، و وزرا رابه

  . (5) »شان اطاعت كردندمتفقا از اي درآوردند و رجال دولت

بینوائى و خوارى و نیازمندى و  از تنگدستى و جالب اين است كه آن ھمه عظمت پس«: افزايد صاحب تاريخ فخرى مى

مانند ساير جد ايشان ابوشجاع بويه وپدر جد او جملگى  كردن با رنج و ستم نصیب آنان شد زيرا دست و پنجه نرم

 رو بودكه معزالدوله پس از از اين. پرداخت بردند و بويه خود به شغل ماھیگیرى مى سرمى رعاياى فقیر در بالد ديلم به

 » بردم مى و روى سر نھاده چیدم من در آغاز زندگى ھیزم مى: گفت خداوند معترف بودو مى تصرف بالد ھمراه به نعمت

(6) .  

  وضع فالكتبار بويه و پسرانش

خوانده »  كیاكلیش«داشتند و در دھى ازناحیه ديلمان سكونت داشتند كه  بارى بويه و پسرانش در ابتداى امر وضع رقت

و از میان سه . اتفاق نظر دارند خانواده آنان اند و ھمه در بینوا بودن مورخان شغل بويه را ماھیگیرى نوشته (7) شد مى

بار خود و پدر و برادرانش در  بود، عالقه داشت كه ازگذشته رقت در ھنگامى كه در اوج قدرت) معزالدوله(احمدپسر بويه 

خداوند  بودند، در حضور جمع سخن گويد و اين شايد به خاطر اداى شكرنعمت و موھبتى بود كه ديلم زمانى كه ھنوز در

   .بود به او و خاندانش ارزانى داشته

روزى . كردم ام ھیزم حمل مى خانواده در ديلم، براى من«وزير معزالدوله از قول او نقل كرده است كه ابوالفضل شیرازى 

توانم و تا  كافى نیست، يك پشته ديگربیاور، گفتم ديگر نمى اى گفت كه ھیزمى كه امروز آورده خواھر بزرگم

و از  پشته ديگر آوردم يك. دھم ادتر به تو مىپزم زي اگربیاورى دو گرده نان از نانى كه مى :گفت. توانستم آوردم مى

   :خواھر گفت. خستگى نزديك بود تلف شوم

من . كنم، يك عدد پیاز ھم به تو خواھم داد مى نانت اضافه اگر يك پشته ديگر بیاورى، عالوه بر دو گرده نانى كه بر جیره

به لطف خداوند، حالم تغییر كرد و در وضعى كه  نبه وعده خود عمل كرد بعد از آ پشته ديگر ھیزم بردم و خواھرم باز يك

   .قرارگرفتم بینى مى

كرد و ھیچ  در مقام افتخار، بیان مى وزير ابوالفضل شیرازى گفت كه معزالدوله، داستان مزبور رابارھا در حضور جمع

   . (8) » كردم نقل مى داشت و اگر غیر از اين بود، من آن را نمى كتمان

بود،  بويه در آغاز كارش با من وست ابو شجاع«: گويد مى درباره آغاز دولت آل بويه و پیدايش آنشھريار بن رستم ديل

ابوعلى حسن، و معزالدوله ابوالحسین احمد كه  الدوله على، و ركن كه مادر فرزندانش عمادالدوله ابوالحسن ھنگامى

كند، از اينرو  مى اع بويه ازاندوه زنش بیتابىرسیدند درگذشت، روزى به خانه او رفتم ديدم ابوشج پادشاھى ھر سه به

خانه خود آوردم و  فرزندانش را برداشته به و پريشانى او كاستم، سپس ابوشجاع و وى را تسلیت داده از اضطراب



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

و  منجم، تعبیر كننده خواب«: گذشت، فرياد زد كه از بیرون خانه مى شخصى وقت طعامى براى آنھا حاضر كردم، در اين

خواب ديدم كه . كن ام برايم تعبیر ديشب خوابى ديده ابوشجاع وى را خواست و گفت من. » ادعیه و طلسمات هنويسند

رفت كه به  باال نھاد چندانگه مى روى به شد، سپس آن آتش دامنه يافته كردم وآتشى عظیم از من خارج مى بول مى

ھايى پديد آمد ودنیا را روشن  شعله ز ھر قسمتقسمت گرديد و ا شكافته شد و سه آسمان برسد، آنگاه آتش از ھم

   .كرد

به : كنم، بويه گفت راتعبیر نمى خلعت و اسبى آن اين خواب تو بسیار با اھمیت است و من جز با گرفتن: منجم گفت

   .ام، چیزى ندارم خدا سوگند من جزاين لباسى كه پوشیده

به خدا سوگند دو دينار ھم ندارم تا چه  :ديناربده، بويه گفتپس ده : منجم گفت. مانم اگر آن را به تو بدھم برھنه مى

بدان كه توداراى سه پسرى كه مالك روى زمین خواھند : منجم گفت .و سپس چیز ناقابلى بدو داد! ده دينار رسد به

   .فرمانروايى خواھند كرد و چنانكه آن آتش به آسمان باال رفت جھان شد و بر مردم

آن پراكنده شد گروھى پادشاھان از  ھاى قدر كه شاخه راف و اكناف عالم خواھد پیچید و ھمانآوازه ايشان نیز در اط

   !نمايى؟ ما را مسخره مى كنى شرم نمى: بويه گفت. وجود خواھند آمد ايشان به

   .من مردى فقیر و پريشانم و فرزندانم ھمگى فقیر و نیازمندند

خود را برايم بگو، بويه نیز تاريخ والدت ھر  از فرزندان تاريخ والدت ھر يكاكنون : منجم گفت! اينان كجا و پادشاھى كجا؟

برخاسته دست عمادالدوله ابوالحسن  سپس ھاى خود نگريست و تقويم اى در اسطرالب منجم لحظه. يك رابدو گفت

 برادرش ابوعلى حسن كند و پس از وى اين و دست سلطنت مىبه خداسوگند اين بر تمام بالد  :على را بوسید و گفت

ما را  گردن او بزنید كه سخت پس برخیزيد و: خشم آمد و به فرزندانش گفت ابوشجاع بويه از گفتار منجم به. را گرفت

یم بزنید ب: سپس منجم گفت. خنديديم زدند و ما مى اومى گردن ايشان نیز برخاسته ھمچنان پس. مسخره نموده است

 » خود رفت ابوشجاع نیزده درھم به او داد و او پى كار. رسیديد گفتار مرا به ياد خواھید آورد به پادشاھى ندارم، ھرگاه

(9) .   

اند به موجب اين نقل  با كمى تفاوت نقل كرده»  تنوخى«از (11) و سید ابن طاوس (10) جريان اين خواب را ابن جوزى

دو پسر  تازه از كودكى وارد نوجوانى شده بود، را از خوابگزار پرسید، پسر بزرگش علىخواب خود  بويه تعبیر موقعى كه

   .احمد كودك خردسال بودند ديگرش به خصوص

   :كند كه او گفت مى تنوخى از پدرش از ابوالقاسم على بن حسان انبارى كاتب نقل

براى او سراھائى بنا كنم، به من گفت كه  احیه،ھنگامى كه معزالدوله مرا از بغداد به ديلمان فرستاد تا درشھرى در ن

را به او ) معزالدوله(وى راگرامى دار و سالم من شیركوه، چون او را يافتى به نام ابوالحسین پسر درآنجا مردى است

ديلم خوابگزارى در  من در كودكى شنیده بودم كه پدرم خوابى ديده بود و او و توبراى تعبیر آن خواب، به كه برسان و بگو

به ديلمان رسیدم ابوالحسین را يافتم و  كه چون: گفت خواب مزبور را براى من بیان كن، ابوالقاسم مراجعه كرديد،كیفیت

بینى  طور كه اكنون مى بین من و بويه دوستى محكمى بود و خانه من و او،ھمان: گفت .پیغام پادشاه را به اورساندم
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است، كسى راپیدا كن تا  ام كه مرا به وحشت انداخته خوابى ديده: من گفتبه  روزى بويه. مقابل ھم، قرار داشت در

يا  كه بتواند خواب تعبیر كند؟ بايد صبر كرد تا منجمى توان يافت كسى رامى خواب مرا تعبیر كند، گفتم در اين صحرا چه

بويه  اين ماجرا گذشت، روزى من وچند ماه از . تو را بگويد او درخواست كنیم تعبیر خواب عالمى ازاينجا عبور كند و از

ھاى خود  بر پشت گرفته به خانه ساحل دريا رفتیم تاماھى صید كنیم، اتفاقا ماھى بسیارى صیدكرديم و آنھا را به

تو ) چون زنش مرده بود(كند و بريان سازد تا ماھیھا را پاكیزه به من گفت كه من كسى را در خانه ندارم بازگشتیم، بويه

بويه و زنم نشستیم و  من و. ما برديم ماھیھا را به خانه. خود ببر تا در آنجا براى خوردن آماده شوند خانه بهھمه آنھا را 

بويه به . كنم تعبیر مى زد كه منجم ھستم، خواب مى به نظیف كردن و پختن آنھاپرداختیم از قضا مردى در كوچه فرياد

   :گفتم من گفت كه خواب مرا به خاطر دارى؟

   .»...داد او شرح رخاستم منجم را وارد خانه كردم، بويه خواب خود را براىآرى و ب

   :گويد ابوالحسین مى

برخاست و ما شنیديم كه  و على به امارت سالھا گذشت و من خواب را فراموش كردم تا بويه به خراسان رفت«

اش و  به بعد جوائز او به خانواده فارس نايل گرديده كه از آن شده و پس از آن به فرمانروائى تمام را مالك) بھبھان(ارجان

   .رسید مى به بزرگان ديلم

را به فراموشى ) خواب بويه( روزى قاصدش مرا طلب كرد من نزد على رفتم از قدرت او دچارشگفتى شدم و خواب

وزھا، ھنگامى كه جز من و او، در يكى از ر. عطا نمود به من نیكى كرد و جوائز عظیمى به من سخت سپرده بودم، على

 گردنى زديد، به خاطر خوابى را كه پدرم ديده بود و خوابگزار تعبیر كرد وبه او پس ابوالحسین اى: كس ديگرى نبود، گفت

ماھى را به خوابگزار داده  آن. باشد مى دارى؟ آنگاه دستور داد ھزاردينار آوردند و به من داد و گفت اين قیمت آن ماھى

   .ديگرى ھم به ابوالحسین داد و او به ديلم باز گشت لود وعطاياى ه))عمادالدوله(وائزلىج. »بود

   . (12) » شنیده بود، براى وى باز گفت مراجعت كرد و آنچه ابوالقاسم تمام داستان را به خاطر سپرد و نزد معزالدوله

خواب ديد كه به شكل درختى سه تنه درآمده  نقل او در اند، بنابراين خواب ابوشجاع بويه را طور ديگرى نقل كردهبعضیھا 

اين . (13) كند سه پسرش تاويل مى اى از حكومت آينده او را نشانه معبرى خواب. كشد است كه ازآن آتش زبانه مى

   .بود بويه  ود از آن تقدس بخشیدن به قدرت آلاى ازتدبیرى مشروع است كه مقص ھر صورت نمونه به حكايت

   نسب آل بويه

سالطین ساسانى بودند كه چون زمانى طوالنى در  اخالف آل بويه از: اند اين مطلب را بسیارى از مورخان نوشته

   . (14) اند جھت ديلمى نامیده شده داشتند بدان سرزمین ديلم اقامت

»  بويه التاجى فى اخبار بنى«كتاب  قرن ھشتم به نقل از ابواسحاق صابى درالدين حسینى نقیب از علماى نسابه  تاج

) وزير معزالدوله(از نسب خود جستجو كرد ودر اين باره با مھلبى ) بويه يرترد آل مقتدرترين ن(دوله پادشاه چنین گويد كه
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تايید كردند و نسب او  نوشتند و ھمه مھلبى ازسالخوردگان ديلم و موبدان و وجوه مردم ايران، تحقیق كرد، مكاتبه نمود،

   . (15) رسد،صحیح دانستند را كه به ساسانیان مى

   . (16) اند ظاھرا ھمین نوشته صابى را نويسندگان ديگر بعد از او، مالك قرارداده

كه به  رسانند اما در اين ساسانى مى اند، نسب آنان رابه پادشاھان اغلب مورخانى كه به ذكر نسب آل بويه پرداخته

   .اختالف وجود دارد شوند، بین مورخان يك ازساسانیان متصل مى كدام

   :اجداد بويه را اين چنین نوشته است )دبیر(ابراھیم صابى نوشته»  التاج«از كتاب ) ه٣۶٠ - ۴۴٠(ابوريحان بیرونى

بزرگ پسر  كوچك، پسر شیركده پسر شیرزيل )شیردل(بويه پسر فناخسرو پسرشان پسر كوھى، پسر شیرزيل «

ابوريحان . گور پسر سس خره، پسر شوزيل پسر سسناذر پسر بھرام پسر سسنان شاه شیرانى شاه، پسر شیرفنه

   . (17) »خصوص نسب آل بويه ذكركرده است آنگاه چند قول ديگر در

پسر ساسان  عضدالدوله را تا بابك است كه نسبت ترين كسانى بعد از ابوريحان از قديمى) ه۴٧۵متوفى (ابن ماكوال 

   .لیكن میان نوشته اين دو، مختصرتفاوتى وجود دارد . (18) رسانیده است) جدساسانیان(بزرگ

   .(19) نسب آل بويه را به يزدگردرسانده است) ه٨٢١متوفى )احمد بن على قلقشندى

است ولى نژاد خود را تخم بھرام گور  است كه بويه از به نقل از صابى دبیر آورده) ه٧۵٠متوفى حدود (حمداهللا مستوفى

   . (20) داشت نھان مى از مردم

مقريزى، پس از آن كه . اند كرده بويه اشاره شاعران آن عصر ھم در اشعار و قصايد خود به نسب ساسانى بودن آل

ا، اى ازقبائل ديلم ھستند كه آن قبیله ر فرزندان بويه از قبیله گويد كه رساند، مى بھرام گور مى نسب آل بويه را به

   . (21) نامیدند مى شیردل اوند ازه

باال رفته به يكايك پادشاھان ايران  بويه از بويه نسب آل«: گفته است كه) ه۶۶٠ -  ٧٠٩(از میان مورخان ابن طقطقى

   . (22) »شود آدم ابوالبشر متصل مى بن ابراھیم خلیل و ھمچنان به كه به يھود ابن يعقوب بن اسحاق رساند تا آن مى

   .نوشته ديگر؟ يا صابى است كتاب ابراھیم طقطقى روشن نكرده است كه سند وى در اين سخنابن 

ترين  قديمى. اند ساختگى دانسته با وجود اين، برخى از محققان آن عصر در نسب آل بويه ترديدكرده و حتى آن را

   :نويسد است وى مى رونىاستدالل نموده، ابوريحان بی ھا، نامه مجعول بودن اينگونه نسب كسى كه در باره

طور كه دوستان و پیروان  دار كنند ھمان لكه كوشند تا در انساب ديگران، طعنه بزنند وآبروى آنھا را دشمنان ھمواره مى«

نمايند و نژاد  بر ستايش ممدوحان خود جعل مى دھند و سخنانى مبنى مى باعالقه ھرچه تمامتر زشتیھا را زيبا جلوه

را به  اساسى را براى ابن عبدالرزاق طوسى درشاھنامه ساختند و او سازند، چنین نسب بى آنھامى برترى براى

اند  ساسانیان داده ابراھیم صابى نسبت ايشان را به بويه ھم چنین كارى را كردند و درباره آل (23) منوچھر نسبت دادند
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قبیله (يابد كه نخستین كسى كه ازقبیله درمى نرود وجانب اعتدال را رعايت نمايد، اما اگر كسى به راه افراط و تفريط

دلیلى به  اين قبیل قبايل، حفظ انساب معمول نبود و شناخته شد، بويه پسر فناخسرو است و در میان )بويه

بويه چنین نسبى براى ايشان شنیده  آل به ساختن نسب، از طرف آنھا در دست نیست و قبل از انتقال سلطنت جاويدان

   .»افتد كه به حفظ انساب خودبپردازند اتفاق مى جماعتى به درازا كشید كم زمان براىنشده است و چون 

ناگزير شدند و نژاد خويش را به  ھايى براى خود نامه نسب غرض پسران بويه ماھیگیر چون به سلطنت رسیدند به جعل

   . (24) گور رسانیدند بھرام

بیرونى و چند قرن بعد از او ابن خلدون  ان آن عصرمانند ابوريحانھا كه مورد اعتراض برخى از محقق نامه جعل اين نسب

داد و كسانى را  موضوع اصالت نژادى اھمیت مى ايران در قرن چھارم به بر آن كه ملت گرفته، دلیل قاطعى است قرارمى

   . (25) !شمرد كه از تخمه بزرگان و آزادگان باشند مى سرورى سزاوار

   برجسته آل بويه صفت

العاده كوچكترھا  محض وفرمانبرى كامل و احترام فوق اطاعت) دستكم در نسلھاى اول و دوم(ارز آل بويه ب صفت

امتیاز اين صفات . مشاھده نشده است كیفیت كه در آل بويه ديده شده، در ھیچ خاندانى به بزرگترھابود و به اين نسبت

نمونه از اطاعت و رعايت  خويش رامديون او ھستنديك وكتگردد كه بويگان قدرت و ش برمى) على بويه(عمادالدوله بن به

وقتى برادربزرگترش عمادالدوله را در  -حاكم عراق بود كه-معزالدوله برادر كوچكتر  نظم سلسله مراتبى آل بويه آن كه

 و ھراندازه. نشست داد، بنشیند نمى درحضور او سرپا بود و چون دستور مى ارجان مالقات كرد، زمین بوسید و

بود، صبح و عصر  كوشش كرد كه او را در مقابل خود بنشاند،ننشست و تمام مدتى كه در نزد برادر بزرگتر عمادالدوله

   . (26) ايستاد يافت دست ادب بر سینه در برابر وى مى درمجلس او حضور مى

كرد و ھرگاه  فرمانبردارى مى از او نیز الدوله حاكم رى رسیدو معزالدوله خاندان به ركن پس از فوت عمادالدوله رياست

   .(27) فرستاد مى كرد لشگر به كمك او اراده مى الدوله ركن

مھمات از او مشورت جويد و ھمچنین  كند و در الدوله اطاعت معزالدوله در دم مرگ به پسرش وصیت كرد كه از ركن

   . (28) سیاستمدارتر است تر و عضدالدوله چه از او مسن به پسر عمويش نسبت

بیرون آورد و پدر  -كفايتیش بى پس از ثبوت-خواست عراق را از چنگ پسر معزالدوله وقتى ھمین عضدالدوله مى

خود پیچید و كف بر دھان آورد و  اطالع يافت، از ناراحتى به شده بودند برادرزادگانش كه بازداشت عضدالدوله از وضع

 چنین از خانواده من اين! برادر: گويد ، انگشت گزان مىبینم در برابرم ايستاده رامى اينك معزالدوله«: گفت مى

عموزاده واگذاشت وبیرون آمد،  و باالخره عضدالدوله براثر خشم پدر و به دستور او بغداد را به» سرپرستى كردى؟

دست  و چون در اصفھان به حضور پدر رسید، به خاك افتاد و (29) درحالى كه حتى منزلى نیز براى خود ترتیب داده بود

   .پدر را بوسید

 : نوشتھا پى
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و آرزو است ولى در عربى معموال به ضم باء و فتح  امید به معنى»  مويه«بر وزن  يك لفظ فارسى است»  بويه«كلمه  -  ١

مانند فارسى تلفظ شده از جمله ذھبى در  گاھىدر عربى ھم ). ٣٧٢، ص ١ ج االكمال(شود واو وسكون ياء تلفظ مى

گفته است كه  زينى دحالن نیز)١٠۴المشتبه من الرجال ص (واو و فتح ياء ضبط كرده است با سكون چند مورد آن را

  .)٣٢٨، ص ١ الفتوحات ج(شود االسالمیه،مى در عربى گاھى با سكون واو و فتح ياء تلفظ»  بويه«

   

  .175 ايران زمین، صدكتر مشكور، تاريخ   - 2

  .۴٩، ص ٧ البالغه، ج شرح نھج -  ٣

  .۴٠٨تاريخ گزيده ص  -  ۴

  .٣٧٨ترجمه تاريخ فخرى، ص  ١۴٢ص  الفخرى، -  ۵

  .٣٧٩ھمان، ص  -  ۶

  .۴٠٩تاريخ گزيده، ص  -  ٧

  .٩٧، ص ٢ تنوخى، نشوار المحاضره، ج -  ٨

  .٣٧٩ - ٣٨٠ترجمه تاريخ فخرى، ص  -  ٩

  .٢۶٨ -  ٢٧٠، ص ۶ نظم، جابن جوزى الم -  ١٠

  .١٩۵النجوم، ص  فرج المھموم فى تاريخ علماء -  ١١

  .١٩۵علماءالنجوم، ص  فرج المھموم فى تاريخ ٢۶٧ -  ٢٧٠، ص ۶ المنتظم، ج -  ١٢

  .٧١حنايى كاشانى، ص  ترجمه احیاى فرھنگى در عھد آل بويه، تالیف جوئل ل، كرمر، -  ١٣

  .٩٢، ص ٢ الشیعه، ج اعیان -  ٣٧٨تاريخ فخرى، ص  -  ١۴

  .۵االختصار، ص  غايه -  ١۵

  .٨۵فقیھى، آل بويه، ص  -  ١۶

  .٣٨الباقیه، ص  االثار -  ١٧

  .٣٧١، ص ١ االكمال، ج -  ١٨

  .۴١٧، ص ۴ صبح االعشى، ج -  ١٩

  .۴٠٩تاريخ گزيده، ص  -  ٢٠

  .٢۵، ص ١ السلوك لمعرفه دول الملوك، ج -  ٢١

  .٣٧٨تاريخ فخرى، ص  -  ٢٢

  .مقصود شاھنامه ابو منصورى است -  ٢٣

  .٣٩٠ - ٣٩١مجمل التواريخ والقصص،ص  - ٣٨چاپ اليیزيگ، ص  االثار الباقیه، -  ٢۴

  .٣٢٠، ص ١ صفا، تاريخ ادبیات در ايران، ج اهللا دكتر ذبیح -  ٢۵

  .١١٣، ص ۶ مسكويه، ج ابن -  ٣۵٣، ص ٨ ابن اثیر، ج -  ٢۶

  .٣۶۶، ص ٨ ابن اثیر، ج -  ٢٧



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

  .298 ، ص۶ مسكويه، ج ابن -  ٢٨

  .۴۴۴ - ۶، ص ۶ ھمان، ج -  ٢٩

  


